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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dividen adalah bagian laba usaha yang diperoleh perusahaan dan diberikan 

oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai imbalan atas kesedian mereka 

menanamkan hartanya dalam perusahaan (Rudianto, 2012:290).  Kebijakan dividen 

merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan 

kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba 

ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang (Sartono, 2008). Terdapat 

beberapa jenis dividen yang dapat dibagikan oleh perusahaan, yang pertama dividen 

tunai, dividen harta, dividen skrip atau dividen utang, dividen saham, dan dividen 

likuiditasi. Menurut Sutrisno (2013) apabila laba yang diperoleh perusahaan akan 

dibagi dalam bentuk dividen, maka dampak bagi perusahaan adalah berkurangnya 

jumlah laba yang akan digunakan sebagai modal atau biaya internal perusahaan. 

Sebaliknya jika laba yang diperoeh perusahaan tidak di bagikan atau laba tersebut 

ditahan (retained earnings), maka jumlah laba perusahaan yang akan digunakan 

sebagai modal atau biaya internal akan bertambah sehingga perusahaan bisa 

mengembangkan perusahaannya atau dapat melakukan reinvestasi. 

Perusahaan yang mempunyai kemampuan membayar deviden tinggi akan 

mempengaruhi harga saham juga cenderung tinggi sehingga nilai perusahaan ikut 

tinggi, sebaliknya apabila deviden yang dibayarkan perusahaan kecil maka harga 

saham perusahaan akan rendah yang dapat mengakibatkan nilai perusahaan akan  

menurun. (Ayu putri dan Bagus panji 2018) Semakin besar tingkat laba yang 
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dibagikan dalam bentuk dividen akan membuat calon investor semakin tertarik dan 

itu dapat menunjukan kondisi perusahaan yang sehat dan memiliki prospek yang 

bagus untuk kedepannya. Apabila suatu perusahaan menaikkan dividen maka minat 

investor untuk menanamkan sahamnya akan semakin meningkat dan hal tersebut 

berpengaruh terhadap harga saham. Semakin banyak investor yang berminat 

terhadap harga saham suatu perusahaan maka saham perusahaan tersebut cenderung 

akan meningkat. Hal ini dikarenakan kebijakan deviden dapat memberi kesaan 

kepada investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa yang 

akan datang (Riyanto,2010). 

Secara umum penetapan kebijakan dividen dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu financial dan non financial. 

Faktor financial meliputi prospek pertumbuhan, biaya modal, profitabilitas, 

kebutuhan pendanaan perusahaan, likuiditas, kemampuan meminjam, kebutuhan 

pelunasan hutang, stabilitas dividen, serta tingkat ekspansi aktiva. Sedangkan faktor 

non financial yang meliputi peraturan perpajakan, pembatasan perjanjian hutang, 

peluang ke pasar modal, kendali perusahaan, posisi pemegang saham sebagai 

pembayar pajak. Menurut Hanafi (2004) menyebutkan bahwa pembayaran deviden 

dipengaruhi oleh investasi, profitabilitas, likuiditas, akses kepasar, stabilitas 

pendapatan, dan pembatasan-pembatasan. Dengan demikian peneliti mencoba 

menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kebijakan dividen yang 

akan dibayarkan kepada pemegang saham, diantaranya leverage, likuiditas, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan. 
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Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian dari (Deamaulida:2018) yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, 

Profitabilitas dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen”. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambah satu variabel independen 

ukuran perusahaan. Karena dengan adanya variabel ukuran perusahaan peneliti 

akan mengetahui apakah ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan 

dividen yang akan diambil oleh perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka 

peneliti akan menuangkannnya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi 

dengan judul : “ANALISIS PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS, 

PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP 

KEBIJAKAN DEVIDEN”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah 

untuk penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap kebijakan deviden pada perusahaan Sub-

Sektor Property dan Real Estate periode 2015-2018. 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan deviden pada perusahaan 

Sub-Sektor Property dan Real Estate periode 2015-2018. 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan deviden pada perusahaan 

Sub-Sektor Property dan Real Estate periode 2015-2018. 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan deviden pada 

perusahaan Sub-Sektor Property dan Real Estate periode 2015-2018. 
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C. Tujuan Penelitian  

Keinginan untuk mengetahui analisis pengaruh leverage, likuiditas, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan deviden pada perusahaan 

Sub-sektor property dan real estate, maka sesuai dengan perumusan masalah diatas 

peneliti mempunyai tujuan: 

1. Menganalisis adanya pengaruh leverage terhadap kebijakan deviden pada 

perusahaan Sub-sektor property dan reale estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2018. 

2. Menganalisis adanya pengaruh likuiditas terhadap kebijakan deviden pada 

perusahaan Sub-sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2018. 

3. Menganalisis adanya pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan deviden pada 

perusahaan Sub-sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2018. 

4. Menganalisis adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan deviden 

pada perusahaan Sub-sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2015-2018. 

D. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian yang dihasilkan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak antara lain: 

1. Bagi Pembaca  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat 

memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai perbandiangan 
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penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan leverage, likuiditas, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi para investor mengenai 

leverage, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan 

deviden. 

3. Bagi Manajer 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajer perusahaan dalam 

mengambil keputusan dalam membagikan deviden. 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara satu 

bab dengan bab lainnya dan disusun secara terperinci untuk memberikan gambaran 

dan mempermudah pembahasan. 

BAB 1  PENDAHULUAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dan sebab-

sebab yang mendasari diadakannya penelitian ini. Dengan adanya 

latar belakang tersebut kemudian dirumuskan masalah. Selanjutnya 

membahas mengenai tugas dan manfaat penelitian yang dilakukan, 

serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan, 

diantaranya teori pensinyalan, teori keagenan, teori rasio keuangan, 

leverage, likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dividen, 
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kebijakan dividen. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir, dan perumusan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, 

jenis dan sumber data yang di gunakan, penentuan populasi dan 

sample yang akan diteliti, dan pengukuran variabel, metode 

pengumpulan data, serta teknik analisis data yang akan dipakai 

dalam penelitian sekripsi. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari penelitian 

yang di ambil, serta hasil dan interpretasi hasil penelitian.  

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan mengenai simpulan berupa poin-poin yang 

berisi hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian dan 

hasil temuan serta saran bagi subjek atau pihak-pihak yang 

berkaitan. 

 

 

 

 

 

 


